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कोिभड-१९ (COVID-19) सकंटको अविधमा िबरामी तथा पिरवारहरूका लािग 
योजना बनाउने चरणहरू 

 

िव ापी कोरोना भाइरस (COVID-19) महामारीले नयाँ चुनौतीहरू पर्स्तुत गदर्छ। तपाईं कोरोना भाइरसबाट 
िबरामी हुनुभएको छ भने तपाईं के चाहनुहुन्छ भ ेबारे अिगर्म रूपमा सोच्न महत्त्वपूणर् हुन्छ। यसले तपाईं अस्पतालमा 
भनार् हुनुहुन्छ भने तपाईंले चाहनुभएको स्याहारको पर्कार र अस्पतालमा ब का लािग कसरी तयारी गन भ े कुरा 
समावेश गछर्।  
 
हामी सब ैयस सँग ैछ । अिहल ेन ैयोजना बनाउनका लािग कदमहरू चालरे, तपाईंल ेआफ्नो पिरवार, साथी र िचिकत्सा 
पर्दायकहरूलाई म त गनर् सकु्नहुन्छ।  
 

फैलावलाई रोकु्नहोस ्
सबैजनाले सामािजक िभडभाडबाट टाढा रहने, बारम्बार हातहरू धुने र खोक्दा र हािच्छउँ गदार् छो े अभ्यास गनुर्पछर्। 
यसको अथर्:  

 तपाईंले आफ्नो राज्य, शहर वा नगरका कुनै पिन ''घरमै ब ुहोस्'' भ े सुझावहरू पालना गनुर्पछर्।  
 सािथहरू र पिरवारसँग फोन, िभिडयो र अन्य सामािजक िमिडयामाफर् त सम्पकर् मा रहनुहोस्।  
 मािनसहरू रामर्ा दिेखन र रामर्ो महसुस गनर् र अझै पिन भाइरस फैलाउन सक्षम हुन सक्छन्।  
 तपाईंका बालबािलका छन् भने, ितनीहरूलाई स्वस्थकर र सिकर्य राख्न सक्दो पर्यास गनुर्होस् तर कृपया 

रामर्ो कारणका लािग खेल मैदानहरू बन्द गिरएको हुनुपछर् भनी सम्झनुहोस्। बच्चाहरूले आफ्ना सहोदरहरू र 
निजकको पिरवारसँग मातर् समय िबताउनुपछर्।  

 तपाईंले िकरानाका सामान र अन्य सामागर्ीहरू खिरद गनर् घर छोड्दा, पसलहरूमा िभडभाड नभएको 
समयमा खिरद गन पर्यास गनुर्होस्। पसलहरूमा भएका वस्तुहरूलाई समा ुअिघ र समाितसकेपिछ र तपाईं 
त्यहाँबाट गइसकेपिछ आफ्ना हातहरू धुनुहोस्।  

 स्वस्थ रहनुहोस् - पर्त्येक िदन ायाम गनुर्होस्, िहड्नुहोस्, बािहर समय िबताउनुहोस्। तपाईंले बािहर 
समय िबताउँदा तपाईंको पिरवारभन्दा बािहरका मािनसहरूबाट कम्तीमा 6 िफट टाढा रहने पर्यास गनुर्होस्। 
आफ्नो रामर्ो ख्याल राख्नुहोस्।  

 सबैजनाले खोक्दा वा हािच्छउँ गदार् आफ्नो मुख र नाकलाई िटस्युले छो ुपछर्। पर्योग गिरएका िटस्युलाई न  
गनर् सिकने झोलाले लाइन गिरएको फोहोर फाल्ने भाँडामा फाल्नुहोस्। त्यसपिछ, तुरून्तै हातहरू धुनुहोस्। 
िटस्यु उपलब्ध छैन भने तपाईंको कुिहनोमा खोकु्नहोस् वा हािच्छउँ गनुर्होस्।  

 सबैजनाले कम्तीमा 20 सेकेण्डसम्म साबुन र पानीले बारम्बार आफ्ना हातहरू धुनुपछर्। हातको अगािड र 
पछािड िमच्नुहोस् र पूरै समय सबै लाबीच खाली ठाउँ राख्नुहोस्। त्यसपिछ पानीले पखाल्नुहोस्। यिद 
साबुन र पानी उपलब्ध छैन भने, पर्त्येक हातहरूका सबै सतहहरू समेट्द ैितनीहरूलाई सुक्खा अनुभव 
नहुदँासम्म सँगसँगै िमरेर, कम्तीमा 60% अल्कोहल समावेश भएको अल्कोहलमा आधािरत ाण्ड 
सेिनटाइजरले हातहरू सफा गनुर्होस्।  

 अन्य िक्तहरूको वरपर हुदँा मुख ढाके्न कपडाले आफ्नो मुख र नाक ढाकु्नहोस्। यिद तपाईंले िबरामी महसुस 
नगरेको भए तापिन तपाईंले कोिभड-१९ (COVID-19) फैलाउन सकु्नहुन्छ। सबैजनाले आफू सावर्जिनक 
रूपमा बािहर जाँदा मुख ढाके्न कपडा लगाउनुपछर्, उदाहरणका लािग िकराना पसल वा अन्य आवश्यकताहरू 
लैजादा। मुख ढाके्न कपडा 2 वषर् मुनीका बालबािलका, ास फेनर् समस्या भएका वा अचेत, अशक्त वा म त 
िबना मास्क हटाउन असमथर् भएका िक्तसमक्ष राख्नु हुदँनै। 
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 तपाईंका औैषिधहरू  
• तपाईंका औषिधहरू (नाम, मातर्ा आिद) को सूची बनाउनुहोस् र त्यसलाई हातमा राख्नुहोस्।  
• िरिफलका लािग योजना बनाउनुहोस् र अिहले नै आफ्नो िक्लिनक, अस्पताल वा फामसीलाई सम्पकर्  गनुर्होस्। 
• तपाईंका औषिधहरू तपाईंको घरमा पठाउन सिकन्छ वा सिकँदनै भनी हनेर् आफ्नो फामसीलाई फोन गनुर्होस्।  

  
 तपाईंको पैसा र िबलहरू  

• तपाईंको पैसा र िबलहरूमा म त गनर् सके्न तपाईंले िव ास गन कसैलाई छनोट गनुर्होस्। 
▪ ितनीहरूलाई तपाईंका पासवडर् सिहत तपाईंका िव ीय जानकारी र खाताहरूमा कसरी पहुचँ गन भ े कुरा 

थाहा छ भनी सुिनि त गनुर्होस्।  
• घोटालाहरूबाठ सावधान रहनुहोस्। अपिरिचत िक्तहरूलाई तपाईंको पैसाको बारेमा जानकारी निदनुहोस्। 
• तपाईंले सामािजक सुरक्षा पर्ा  गनुर्भएको छ भने, तपाईंको पैसा अझै पिन आउनेछ 

(www.ssa.gov/coronavirus/)। 
• िबरामी वकालत कायार्लयले तपाईंलाई िचिकत्सा उपचारको आिथर्क दाियत्व 

(https://www.patientadvocate.org) लाई कम गनर् म त गनर्का लािग संसाधनहरू फेला पानर् म त गनर् सक्छ।  
  

 तपाईंका घरपालुवा जनावरहरू  
• तपाईंका घरपालुवा जनावरहरूको ख्याल राख्न सके्न कसैलाई छनोट गनुर्होस्। 

▪ ितनीहरूसँग तपाईंको िभल्फको नाम, तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई ख्याल राख्ने िनदशनहरू र तपाईंको 
घरपालुवा जनावरको िचिकत्सा समस्याहरूको सूची छ भनी सुिनि त हुनुहोस्।  

▪ ितनीहरूलाई तपाईंको घरपालुवा जनावरको ख्याल राख्न आवश्यको हुदँाको अवस्थामा, ितनीहरूलाई घरको 
साँचो िदनुहोस्।  

• तपाईंको घरपालुवा जनावरको पसललाई घरपालुवा जनावरको खाना र आपुितर्हरू डेिलभर गनर् अनुरोध गनुर्होस् 
वा अनलाइन अडर्र गन सेवाको पर्योग गनुर्होस् (उदाहरण: Chewy.com)।  

 

 तपाईंको िचिकत्सा स्याहार योजना: तीनवटा कायर् चरणहरू  
1. तपाईंल ेचाहनभुएको स्याहारबारे तपाईंका चाहनाहरू साझा गनुर्होस।्  

यो एकदम ैमहत्त्वपणूर् छ। 
▪ आफ्नो जीवनको एकदमै महत्त्वपूणर् कुरा बारे सोच्नुहोस्: पिरवार, घरपालुवा जनावर, इच्छाहरू, आिद: 

o Cake (केक) भनेको तपाईंलाई स्वास्थ्य, कानूनी, दाहसंस्कार र िबरासत सम्बन्धी िनणर्यहरू 
अन्वेषण, कागजात र साझा गनर् म त गनर् सके्न योजना बनाउने उपकरण हो 
(www.joinCake.com)।  

o यो किठन ायाम हुन सक्छ, तर योजनाले आवश्यक परेमा, िनणर्यहरू गनर् तपाईंको पिरवारलाई 
सहज बनाउँछ। 

▪ तपाईंलाई आफ्नो िचिकत्सा स्याहारको लािग चािहएको कुरा बारे सोच्नुहोस्: 
o आफूलाई चािहएको स्याहार बारे आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार पर्ोक्सी (िचिकत्सकीय िनणर्यकतार्), पिरवार 

वा साथीहरूका साथै आफ्नो िचिकत्सा पर्दायकसँग कुरा गनुर्होस्।  
o Prepare for your Care (आफ्नो स्याहारको लािग तयार गन) भनेको तपाईंलाई यी कुराकानीहरू 

कसरी गन भ े बारेमा दखेाउने वेबसाइट हो (www.prepareforyourcare.org)।  
▪ आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार पर्ोक्सी (िचिकत्सकीय िनणर्यकतार्) र अन्य िक्तहरूलाई फोन र/वा सेल्फी िभिडयो ारा 

आफ्ना चाहनाहरू साझा गन िवचार गनुर्होस्। तपाईं अन्य िक्तहरूसँग िभिडयो कल ारा पिन कुरा गनर् सकु्नहुन्छ:  
o Whats App (www.whatsapp.com); Zoom (https://zoom.us); Skype 

(https://skype.com) वा FaceTime (Appleयन्तर्हरूमा हुने एउटा िभिडयो-कल सुिवधा)।  
o बाट जीवन िनवार्ह उपचारको लािग मासाचुसेट्स िचिकत्सा आदशेहरू डाउनलोड गरी पूरा गनुर्होस् 

(https://www.molst-ma.org/) 
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2. "िचिकत्सा िनणर्यकतार्" (स्वास्थ्य स्याहार पर्ोक्सी) छनोट गनुर्होस ्
▪ तपाईं िचिकत्सा अवस्थाको कारणले आफ्नो लािग आवाज उठाउन सकु्नहु  भने यो िक्तले तपाईंको लािग 

आवाज उठाउनेछ। तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ भने, ब्याक-अप िचिकत्सा िनणर्यकतार् छनोट गनुर्होस्।  
▪ तपाईंका िचिकत्सकहरूलाई तपाईंलाई चािहएको स्याहार बारे थाहा छ भ े कुरा उनीहरूले सुिनि त गनर् सक्छन्। 
▪ उनीहरूको फोन नम्बर हातमा राख्नुहोस्।  
▪ एउटा रामर्ो िचिकत्सा िनणर्यकतार् भनेको िन  गुण भएको िक्त हो:  

o तपाईंका िचिकत्सकसँग िक्तगत रूपमा वा फोन ारा कुरा गनर् सक्छ। 
o तपाईंलाई चािहएको र नचािहएको स्याहार बारे तपाईंका चाहनाहरू थाहा हुन्छ।  
o तपाईंले आफ्ना चाहनाहरू पछ्याउने कुरामा िव ास राख्नुभयो। 

▪ आफ्नो िचिकत्सा िनणर्यकतार्लाई तपाईंले यस भूिमकाको लािग ितनीहरूलाई छनोट गनुर्भएको भ े कुरा 
थाहा िदनुहोस्। 

▪ आफ्नो स्याहारको लािग तयार गन वेबसाइटले तपाईंलाई यी छलफलहरूको लािग तयार हुनमा म त गनर् 
सक्छ (www.prepareforyourcare.org)। 

 

3. "अिगर्म िनदिशका" परूा गन िवचार गनुर्होस ् 
▪ यस फारामले तपाईं िचिकत्सा अवस्थाको कारणले आफ्नो लािग आवाज उठाउन नसके्न अवस्थामा, तपाईंलाई 

आफ्नो िनणर्यकतार्को नाम िलन र आफ्नो िचिकत्सा स्याहारको लािग आवश्यक पन कुरा लेख्ने अनुमित िदन्छ।  
▪ तपाईंसँग पिहले नै अिगर्म िनदिशका भएमा, यसलाई समीक्षा गरी अ ाविधक गरेर आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार 

पर्ोक्सी (िचिकत्सा िनणर्यकतार्) र तपाईंको िचिकत्सा पर्दायकसँग यो साझा गनुर्होस्। 
▪ आफ्नो स्याहारको लािग तयार गन वेबसाइटमा अिगर्म िनदिशकाका फारामहरू उपलब्ध छन् 

(https://prepareforyourcare.org/advance-directive)।  
o तपाईंले हालै फाराम हस्ताक्षर गनर् वा साक्षीहरू फेला पानर् सकु्नभएको छैन भने ठीक छ, केही हुदँनै।  
o फाराम पढ्नाले तपाईंलाई कस्तो पर्कारको स्याहार चािहएको छ भ े कुरा बारे िवचार गनर्मा म त गनर् सक्छ।  
o फाराम भनार्ले तपाईंलाई चािहएको र नचािहएको स्याहार बारे तपाईंको पिरवार र पर्दायकहरूलाई 

थाहा िदन म त गनर् सक्छ।  
▪ तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार पर्ोक्सी (िचिकत्सा िनणर्यकतार्), िचिकत्सा पर्दायक र तपाईंले िव ास गन 

अन्य िक्तहरूलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट फाराम स्क्यान/फ्याक्स गनर्, इमेल गनर् वा तिस्वर पठाउन 
समेत सकु्नहुन्छ।  

 

 अस्पतालमा ब े र नया ँअस्पतालका नीितहरू  
कोरोनाभाइरसको महामारीको अविधमा अस्पताल िबरामी र पिरवारहरूलाई बानी भएको अस्पतालबाट थोरै िभ  हुन 
सक्छ। फरक हुन सके्न कुराहरू:  

▪ तपाईं िक्तगत रूपमा आफ्नो िनयिमत िचिकत्सकसँग कुरा गनर् सक्षम नहुन सकु्नहुन्छ, फोन ारा मातर् कुरा 
गनर् सकु्नहुन्छ।  

▪ कुनै आगन्तुकहरूलाई िवशेष पिरिस्थितहरूमा बाहके आउने अनुमित िदइनेछैन।  
▪ तपाईंलाई आफ्नो स्याहार पर्ाय: पर्ा  गन ठाउँ बाहके अक  अस्पतालमा लिगनेछ। 

 

िबरामीहरूलाई कोरोनाभाइरसले गदार् अस्पतालमा भनार् गदार् किहलेकाही ँितनीहरूलाई गहन स्याहार एकाइमा 
ासपर् ास मिशन (भेन्टीलेटर) मा राख्नुपन हुन्छ।  

• अनुसन्धानले भेिन्टलेटर आवश्यक भएका अिधकांश मािनसहरूलाई केही ह ा, सम्भव भए थप समयसम्म 
त्यसमा रहन आवश्यक हुनेछ भनी दखेाउँछ।  

• भेिन्टलेटरमा भएका मािनसहरू कुराकानी गनर् सक्षम हुदँनैन्। 
 

यो तपाईंले घरबाट के लैजान आवश्यक पछर् भ ेबारे अिगर्म रूपमा सूची तयार गनर् सहयोगी हुन्छ। िन  सुझावहरूले 
तपाईंलाई सुरुवात गनर् म त गनछन्।    
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▪ कागजहरू र जानकारी:  
o तपाईंले िचिकत्सा िनणर्यकतार्(हरू) को रूपमा िनिदर्  गनुर्भएको िक्त सिहत, तपाईंको िचिकत्सा 

पर्दायकहरूलाई िदइएका फोन नम्बरहरू, मुख्य सम्पकर् हरू(मािथको चरण 2 हनुेर्होस्) 
o तपाईंका औषिधहरूको सूची (वा िपल बोतलहरू ल्याउनुहोस्)  
o अिगर्म िनदिशका वा िचिकत्सा चाहनाहरूको जानकारी (मािथको चरण 3 हनुेर्होस्) 
o तपाईंका घरपालुवा जनावर वा िबलहरूका लािग योजनाहरू 

  
▪ उपकरण:  

o फोन, ाबलटे र/वा कम्प्यटुर र ितिनहरूका चाजर्रहरू। यी यन्तर्हरूले तपाईंलाई पिरवार र 
साथीहरूसँग जडानमा रहन म त गनर् सक्छन्  

o चश्मा, सु े उपकरण, डेन्चर र अन्य त्यस्ता वस्तुहरू 
o इयर प्लग, सु े मास्क, िकताबहरू र कपडा 

 

 थप जानकारी र सशंाधानहरूमा िलङ्क हुन्छ 
 

Covid-19 को फैलावलाई रोके्न कुरा बारे तपाईं र तपाईंको पिरवारको लािग अितिरक्त िनदशन CDC वेबसाइटमा 
फेला पानर् सिकन्छ। घरमा िबरामी पिरवार सदस्यलाई सुरिक्षत रूपमा स्याहार गन कुरा बारे उपयोगी सामगर्ीहरू 
तलका िलङ्कहरूमा पिन उपलब्ध छन्:  
  

• तपाईं र Covid-19 भएको पिरवार सदस्यलाई स्याहार गन।-19।  
  
• गृह सावधानीहरू।  

  
• भाइरसको फैलाव रोके्न  

  
• तपाईंको घरलाई कसरी सफा गरेर िकटाणुरिहत बनाउने  

 

▪ कोरोनाभाइरसका लक्षणहरू  
 

▪ के तपाईं गम्भीर िबमारीको उच्च जोिखममा हुनुहुन्छ? 
 

▪ िबरामी हुनबाट रोके्न  
  

• पािरवािरक कुराकानीका समथर्न उपकरणहरू: तपाईंलाई चािहएको स्याहार िनधार्रण गन 
▪ Prepare for Your Care (आफ्नो स्याहारको लािग तयार गनुर्होस्): िभिडयोहरूको साथमा चरणब  

कायर्कर्म 
https://prepareforyourcare.org/welcome 

▪ Cake (केक): जीवनको अिन्तम योजना मा भएका स्वास्थ्य, कानूनी, दाहसंस्कार र िबरासत  
सम्बन्धी िनणर्यहरू अन्वेषण, कागजात र साझा गनुर्होस् www.joinCake.com 

▪ Common Practice Hello (हलेो) कुराकानी खेल  
https://commonpractice.com  

▪ COVID-19 संशाधानहरूका आदर गन छनौटहरू  
https://respectingchoices.org/covid-19-resources   

▪ मलाई के भएको छ भ े कुरा बारे के हामी कुरा गनर् सक्छ ? National Patient Advocate Foundation 
बाट िटप पाना  
https://www.npaf.org/can-we-talk/  
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• अितिरक्त समथर्न उपकरणहरू 

▪ National Patient Advocate Foundation COVID-19 कायर् केन्दर्: वकालत र नीित सम्बन्धी 
जानकारी  
https://www.npaf.org/patients-and-caregivers/covid19/ 

▪ Patient Advocate Foundation: जिटल स्वास्थ्य स्याहारका चुनौतीहरू माफर् त आमाबुवा र 
पिरवारहरूलाई िनदशन िदनको लािग संशाधान र सेवाहरू  
https://www.patientadvocate.org/ 

▪ COVID-19 को छायामा शान्त र बिलयो रहने-19: आमाबुवाहरूको साहसी नेटवकर्  िभिडयो 
https://courageousparentsnetwork.org/videos/cpn-talks-with-counselor-mary-frances-
garber-on-staying-calm-and-strong-in-the-shadow-of-covid 

 
यो िनदशनको िवकास साझेदारहरूको स्वास्थ्यस्याहार पर्णाली, गम्भीर िबमारीका िवशेषज्ञहरू र National Patient 
Advocate Foundation (NPAF) को बीचको साझेदारी िथयो।  
 


